
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 3/2559 

วันอังคาร ที่  22  มีนาคม  พ.ศ.  2559  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

------------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง 
12. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
13. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  

  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

14. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

15. ผศ.ศิรวัฒน์   เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

16. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

17. ผศ.สุรินทร ์  สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
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21. ผศ.นรินทร์  สขุกรี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
22. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีร ี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายชัยราช  จุลกัลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวธิดารัตน์  ชูพัฒน์พงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้แสดงวิสัยทศันเ์สนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ 
  1.  ดร.กฤตกาล  ชาร์ลีย์ ฑปภูผา  
  2.  ดร.จันทรพ์ร  ช่วงโชติ 
  3.  ดร.สถาพร  สังข์ขาวสทุธิรักษ์ 
  4.  ดร.สิญาธร   ขุนอ่อน 
ผู้แสดงวิสัยทศันเ์สนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
  1.  ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน 

2.  ดร.บําเพ็ญ  พงศ์เพชรดิถ 
3.  ผศ.ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ 
4.  อาจารย์วรรณา  กุมารจันทร ์
5.  ดร.ศรีสุดา  วนาลีสิน 
6.  ผศ.ดร.อารี  พุ่มประไวทย์ 
7.  นางอุบลรัตน์  โพธ์ิพัฒนชัย 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1. ผศ.สมพร  โตใจ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 2. อาจารย์สุรชัย  สังข์งาม  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 3. อาจารย์ณัฐวุฒิ  สุวรรณทพิย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 

4. อาจารย์วัชรี  พืชผล อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 
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5.  ดร.เอนก  สุดจํานงค์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 และ 4.2.8 

 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
ด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํานวน  11  ราย  ต้ังแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559 
เป็นต้นไป  รายละเอียดตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี เรื่องแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง               
คุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  29  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559  
  เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจง้ที่ประชุมทราบ 

1. มหาวิทยาลยัขอขอบคุณ  ศ.ดร.ชุติมา   สัจจานันท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ              
ที่ได้นําคณะผู้บริหารสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไป                    
ศึกษาดูงานห้องสมุดที่ทันสมยั  ณ  มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ในระหว่างวันที่ 15 - 21                   
มีนาคม  2559 

2. มหาวิทยาลยัได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  โดยการให้อาจารย์ผู้สอนไป                      
อบรมภาษาอังกฤษ  ณ  สถาบัน RELC  ประเทศสิงคโปร์  ในระหว่างวันที่  6  มิถุนายน  2559 ถึงวันที่                    
1  กรกฎาคม  2559  และ ณ  St Marys University ประเทศอังกฤษ  ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือน                  
กรกฎาคม  2559  โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน  และเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ IELTS และ                         
เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น    
     

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 2/2559 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 2/2559  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง 
www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559  
เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2559  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 2/2559                       
ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคาร ที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559  โดยไม่มีการแก้ไข  

 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 2/2559                  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่2/2559  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 3.1.2 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนช่ือ “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” เป็น “ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย                 
พ.ศ. ....” และพิจารณากรณีการบริหารงานบุคคลสําหรบับุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กับกฎหมาย               
ว่าด้วยแรงงาน (กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน) ที่ประชุมมีมติ 
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เห็นชอบเปลี่ยนช่ือ “ร่าง” “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ 
บุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” เป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย                 
การบริหารงานบุคคลสําหรบับุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว และแจ้ง 
สภามหาวิทยาลัยทราบกับส่งข้อบังคับให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบต่อไป 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้น             
ของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไม่เป็นข้าราชการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 002/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตรา               
ค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ให้นายก                 
สภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว 

ต่อมาเมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559  ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งต้ังกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559  
จึงมีผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหมดวาระ และมผีลให ้“กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง 
คุณวุฒิ” ซึ่งได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวหมดวาระไปพร้อมกันน้ัน 
ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  จึงได้เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที ่22  มีนาคม  2559   
เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการกําหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร                  
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการแทนผู้พ้นจากตําแหน่ง 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 003/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2559  ใหน้ายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
 เน่ืองจากคําสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องในตําแหน่งเลขานุการฯ ที่ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานกุาร  ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 
วันที่  22  มีนาคม  2559 เพ่ือพิจารณายกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 003/2559                
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2559 และ                  
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแทนคําสั่งที่ยกเลิกดังกล่าว 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเหน็ชอบงบการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                           
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้วและมหาวิทยาลัยมอบผู้อํานวยการ
กองตรวจสอบภายในดําเนินการต่อไป 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้น                
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงษ์ เป็นกรรมการ             
ในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ตาม 
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มาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี แทน              
ผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระในคณะกรรมการฯ ดังน้ี 
    1. คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
ที่ 005/2556 ลงวันที่ 27 มิถนุายน  2556 
    2. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                  
ที่ 006/2556 ลงวันที่ 27 มิถนุายน  2556 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 004/2559 เรื่องแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการ             
ของสภามหาวิทยาลัยแทนผูพ้้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ให้นายกสภาฯ                        
ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และแจ้งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติปิดหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือแจ้ง สกอ. ต่อไป 
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุม                         
มีมติ 

1. อนุมัติให้ปรญิญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  29  คน  
 2. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้ันตอนและแจ้งเวียนให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2558  โดยเร็วและ                     
แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
     สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากบัใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ                   
จัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป  และการดําเนินการตามข้อ 2 มหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือเวียนถึง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จํานวน  849  คน เมื่อวันที่                     
12 มีนาคม  2559  เรียบร้อยแล้ว  และมหาวิทยาลัยมอบสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  ดําเนินการต่อไป 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
  (1) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการกําหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้น 
  ของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ แทนผูพ้้นจากตําแหน่ง  

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2559 ระเบียบ                         
วาระที่ 4.2.1 ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร                            
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 002/2559 ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์   
2559 
 ต่อมาได้มีการประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                    
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559 และประกาศดังกล่าว ได้ลงประกาศ                   
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 52 ง ฉบับวันที ่ 1  มีนาคม  2559  จึงมผีลให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้ครบวาระและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป                             
ตามความในมาตรา 17 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมดวาระและ                           
การปฏิบัติหน้าที่ 
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 กรณีดังกล่าวเท่ากับมีผลให้ “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” ซึ่งได้รับแต่งต้ังเป็น                      
ประธานกรรมการและกรรมการใน “คณะกรรมการกําหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่ง                   
บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ” ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 002/2559 ลงวันที่ 23  
กุมภาพันธ์  2559 ได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นับต้ังแต่ได้มี                      
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ ของมหาวิทยาลัย                           
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉบับลงวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559 ประกาศใช้ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการกําหนดอัตราค่า                          
ตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการแทนผู้พ้นจากตําแหน่ง 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการกําหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่ง                

บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ แทนกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 002/2559 ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2559  ดังน้ี  
 1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
 2. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 3. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 

 3.1.2 (2) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2559  ได้มีมติ                  
แต่งต้ัง “คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา” ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
สุราษฎร์ธานี ที่ 003/2559 ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2559  ตามคําสั่งแนบระเบียบวาระน้ีน้ัน 
 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระดังกล่าว ฝ่ายเลขาสภามหาวิทยาลัยได้เสนอข้อ                   
กฎหมายไม่ครบถ้วน เน่ืองจากข้อกฎหมาย “ข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ฯ พ.ศ. 2551” ทีใ่ช้อ้างในการออก                
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น ได้ถูกยกเลิกโดย “ข้อบังคับ     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก  
ศูนย์ หัวหน้าสว่นราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557”                  
แล้ว การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงต้องดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก     
ศูนย์ หัวหน้าสว่นราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557                    
ข้อ 3 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณายกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่                   
003/2559 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  
2559 และแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแทนคําสัง่ที่ยกเลิกดังกล่าว 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประธานคณะกรรมการ 
 2. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  รองอธิการบดี  รองประธานฯ 
 3. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง  กรรมการ 
 4. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กรรมการ 
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 5. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 
 6. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 
 7. ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นางสาวนริศรา  ชุมทอง เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ : ดําเนินการสรรหาผูอํ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแทนผู้ขอลาออกจากตําแหน่งตาม               
ความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้                  
อํานวยการสถาบัน สํานัก ศนูย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า                
คณะ พ.ศ. 2551 เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัย                    
และพัฒนาต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง  

        -ไม่มี- 

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 

        -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  -ไม่ม-ี    

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
  4.2.1 พิจารณาเลือกและแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอุปนายก 
                        สภามหาวิทยาลัย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 วรรคสาม  ได้กําหนดให้สภา                
มหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทํา                         
หน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดํารง 
ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
 กรณีตามข้อกฎหมายดังกล่าว รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                 
ซึ่งดํารงตําแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งและพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ ตามความในมาตรา 17 วรรคหา้ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 เน่ืองจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแทนผู้ครบวาระแล้ว  ต้ังแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์                   
พ.ศ.  2559  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่องแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกและแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                
คนหน่ึงเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
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 มติที่ประชุม 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเลือกและแต่งต้ัง  รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

 4.2.2 พิจารณาเลือกและแต่งต้ังคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมือ่วันที่  22  ธันวาคม                     

พ.ศ. 2558 มมีติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (ตามคําสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 015/2558 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558) และคณะกรรมการ 
สรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียวได้ดําเนินการสรรหาคณบดีฯ  ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันที่  19  มกราคม  2559  ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการรับสมัคร                
และการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว และผลจาก 
การดําเนินการตามประกาศดังกล่าวปรากฏว่ามีผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็น                
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  จาํนวน  8  คน  ดังน้ี 

(1) ดร.สิญาธร   ขนุอ่อน  ได้รับการเสนอช่ือ    
(2) อาจารย์ธนาวิทย์   บัวฝ้าย  ได้รับการเสนอช่ือ  
(3) อาจารย์นุชนันต์  สัจจาเฉลียว ได้รับการเสนอช่ือ   
(4) ผศ.ดร.จุฑามาศ  วิศาลสิงห ์ ได้รับการเสนอช่ือ   
(5) อาจารย์พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม ได้รับการเสนอช่ือ 
(6) ดร.กฤตกาล  ชาร์ลีย์ ฑปภูผา สมัคร   
(7) ดร.สถาพร  สังข์ขาวสุทธิรักษ ์ สมัคร 
(8) ดร.จันทร์พร  ช่วงโชติ  สมัคร 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 

เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2559  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับ                     
การสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวแล้ว  ปรากฎว่าผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
ทั้ง  8  คน  มคีุณสมบัติตามมาตรา 37  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 และ 
คณะกรรมการฯ  ได้ส่งหนังสือทาบทามถึงผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ  5  คนดังกล่าว  ผลการทาบทาม 
ปรากฏว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือได้ตอบรับการทาบทามเพียงคนเดียว  คือ  ดร.สญิาธร   ขุนอ่อน  และ 
ตอบปฏิเสธการทาบทาม  4  คน  และคณะกรรมการฯ  ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือที่ตอบรับ                  
การทาบทามจัดทําเอกสารประมวลประวัติ และแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว                  
ใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559 – 2562) จํานวน 10  ชุด  สง่มาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา                    
คณบดีฯ  ภายในวันที่  1  มนีาคม  2559   
  2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในการประชุมคร้ังที่ 3/2559 
เมื่อวันที่  8  มนีาคม  2559  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และแนวทางการพัฒนา                        
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียวใน 4 ปี ขา้งหน้า (พ.ศ. 2559 –พ.ศ. 2562) จากผู้ได้รับการเสนอช่ือ                   
ที่ตอบรับการทาบทามเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียวแล้ว  จึงมีมติ                     
เห็นชอบให้ 
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(1) ดร.กฤตกาล  ชาร์ลีย์ ฑปภูผา    
(2) ดร.จันทร์พร  ช่วงโชติ  
(3) ดร.สถาพร  สังข์ขาวสุทธิรักษ์ 
(4) ดร.สิญาธร   ขุนอ่อน 

 เป็นผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเพ่ือเข้าเสนอวิสัยทัศน์                    
และแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวใน  4  ปีข้างหน้า  (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562)                 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ                   
การท่องเที่ยว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเอกสารประมวลประวัติ และแนวทางการพัฒนาวิทยาลัย
นานาชาติการท่องเที่ยวใน  4  ปีข้างหน้า  (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562) พร้อมรับฟังการนําเสนอวิสัยทัศน์                    
ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (คนละไม่เกิน 10 นาที) เพ่ือพิจารณา                    
เลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว   
 ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ 
         ควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556  ในส่วนเก่ียวกับการคัดเลือกบุคคลที่มคีวามเหมาะสม
เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดี  ควรกําหนดไม่เกิน                    
3  รายช่ือ  สภามหาวิทยาลัยฯ จึงมอบคณะกรรมการจัดทาํร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับไปพิจารณาแก้ไข                
ปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าวต่อไป 
 มติที่ประชุม  

สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเลือกและแต่งต้ัง  ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ  ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติการท่องเที่ยว  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2559 
 

 4.2.3 พิจารณาเลือกและแต่งต้ังคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่  22  ธันวาคม                      

พ.ศ.  2558  มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  (ตามคําสั่งสภา                
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 014/2558 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558) และคณะกรรมการสรรหา                  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   ได้ดําเนินการสรรหาคณบดีฯ  ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19  
มกราคม  2559  ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการรับสมัครและการเสนอช่ือ                   
บุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผลจากการดําเนินการตามประกาศดังกล่าว
ปรากฎว่ามีผู้สมัครและผู้ได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  จํานวน                    
7  คน  ดังน้ี 

(1)  ดร.บําเพ็ญ  พงศ์เพชรดิถ  สมัคร 
(2)  ผศ.ดร.อารี  พุ่มประไวทย์ สมัคร 
(3)  ดร.ศรีสุดา  วนาลีสิน  สมัคร 
(4)  อาจารย์วรรณา  กุมารจันทร ์ สมัคร 
(5)  นางอุบลรัตน์  โพธ์ิพัฒนชัย สมัคร 
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(6)  ผศ.ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์  ได้รับการเสนอช่ือ 
(7)  ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  ได้รับการเสนอช่ือ 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 

กุมภาพันธ์  2559  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์แล้ว  ปรากฎว่าผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือทั้ง  7  คน  มีคุณสมบัติตามมาตรา 37  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 และคณะกรรมการฯ  ได้ส่งหนังสือทาบทามถึงผู้ได้รับ
การเสนอช่ือฯ  2  คนดังกล่าว  ผลการทาบทามปรากฏว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือได้ตอบรับการทาบทาม                          
ทั้ง 2 คน  และคณะกรรมการฯ  ใหผู้้สมคัรและผู้ได้รับการเสนอช่ือที่ตอบรับการทาบทามจัดทําเอกสาร    
ประมวลประวัติ และแนวทางการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ใน 4 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2559  – 2562)                     
จํานวน 10 ชุด ส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ  ภายในวันที่  1  มนีาคม  2559  
  2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในการประชุมคร้ังที่ 3/2559 
เมื่อวันที่  8  มนีาคม  2559  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และแนวทางการพัฒนา              
คณะพยาบาลศาสตร์ใน 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562) จากผู้ได้รับการเสนอช่ือที่ตอบรับ                  
การทาบทามเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แล้ว  จึงมีมติเห็นชอบให้ 

(1) ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน 
(2) ดร.บําเพ็ญ  พงศ์เพชรดิถ 
(3) ผศ.ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์ 
(4) อาจารย์วรรณา  กุมารจันทร ์
(5) ดร.ศรีสุดา  วนาลีสิน 
(6) ผศ.ดร.อารี  พุ่มประไวทย์ 
(7) นางอุบลรัตน์  โพธ์ิพัฒนชัย 

 เป็นผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือเข้าเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทาง                
การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ใน 4 ปีข้างหน้า  (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562)  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเอกสารประมวลประวัติ และแนวทางการพัฒนาคณะ                  
พยาบาลศาสตร์ใน  4  ปีข้างหน้า  (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562) พร้อมรับฟังการนําเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับ 
การสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (คนละไม่เกิน 10 นาที) เพ่ือพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ 
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเลือกและแต่งต้ัง  ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน  ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2559 
   

4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม  
        (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

 เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตามความในมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  และสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็น                      
ในการวางแผนหลักสูตรในด้านต่างๆ  ได้แก่ 
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  (1) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  (2) สถานการณ์ทางการเมือง 
  (3) สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จึงได้จัดทําหลักสูตร                  
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2559) เพ่ือให้มีความสอดคลอ้ง                   
กับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สงัคม การเมือง และวัฒนธรรม  และได้เสนอ               
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามลําดับ  ดังน้ี 
 1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2559  มีมติเห็นชอบ                 
ให้นําเสนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2559) 
ต่อสภามหาวิทยาลัย  
 2. คณะอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลกัสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16  
มีนาคม  พ.ศ.  2559  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2559)  เพ่ือให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย                
ที่เก่ียวข้องแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตร                  
ใหม่ พ.ศ. 2559) ดังน้ี 
 1. หน้า 7 ควรเขียนปรัชญาให้เช่ือมโยงพ้ืนฐานและฐานความเช่ือของหลักสูตร เช่น การจัดการ                    
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมสําคัญกับคณุภาพ 
ชีวิตอย่างไร  เป็นต้น 
 2. หน้า 16 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ควรปรับ                      
เป็น 3 หน่วยกิต 
 3. หน้า 31 ควรแก้ไขช่ือรายวิชาจาก “ระเบียบวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม” เป็น “ระเบียบวิธีวิจัย                       
ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม”  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธรุกิจอาหาร  
        (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

 เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตามความในมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  และสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็น                      
ในการวางแผนหลักสูตรในด้านต่างๆ  ได้แก่   
  (1) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  (2) สถานการณ์ทางการเมือง 
  (3) สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
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 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จึงได้จัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจ                   
บัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอาหาร  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์โลก             
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  และได้เสนอคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบตามลําดับ  ดังน้ี 
 1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที ่7 มีนาคม  2559  มีมติเห็นชอบ                 
ให้นําเสนอหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอาหาร  (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2559) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย  
 2. คณะอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลกัสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16  
มีนาคม  พ.ศ.  2559  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอาหาร                       
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2559) เพ่ือให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ                  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย                
ที่เก่ียวข้องแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา                
ธุรกิจอาหาร  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอาหาร  (หลกัสตูรใหม่                    
พ.ศ. 2559)  ดังน้ี 
 1. หน้า 5 วัตถุประสงค์ 
    ข้อ 1.3.1 ควรตัดความว่า “และความเช่ียวชาญ” ออก 
    ข้อ 1.3.2 ควรตัดความว่า “อย่างเป็นระบบ” ออก 
    ข้อ 1.3.3 ควรตัดความว่า “และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือนําไปสู่การยกระดับสู่สากล” ออก
    ข้อ 1.3.4 ควรตัดความว่า “มีระเบียบวินัย  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน” ออก  
 2. หน้า 12 ควรแก้ไขช่ือรายวิชาจาก “การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์” เป็น “การจัดการธุรกิจ 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” และให้นํารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอาหารมารวมกับรายวิชา 
การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. หน้า 13 รายวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  และรายวิชาบรรจุภัณฑ์อาหาร  ควรใหร้วมเป็นรายวิชา
เดียวกัน  
 4. หน้า 13 รายวิชาการจัดการธุรกิจร้านกาแฟ  รายวิชาเครื่องด่ืมและไอศกรีม และรายวิชาอาหารว่าง 
ควรให้รวมเป็นรายวิชาเดียวกัน 
 5. หน้า 13 รายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก และรายวิชาเบเกอร่ีเพ่ือการค้า ควรให้รวมเป็นรายวิชา
เดียวกัน 
 6. ควรมีรายวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและหน้าร้าน 
 7. หลักสูตรควรสัมพันธ์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัตถุดิบในพ้ืนที่  เช่น  การพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์กาแฟ 
และ ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสินค้าในประเทศและต่างประเทศ  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอาหาร  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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4.2.6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  17                

มกราคม  พ.ศ.  2559  ได้พิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูท้รง 
คุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของพนักงาน 
มหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้วมีมติเห็นชอบให้นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จาํนวน  3  ราย 
ได้แก่  

1. นายสมเจตน์  ผิวทองงาม  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาจิตวิทยา 
และการแนะแนว  สังกัดคณะครุศาสตร์  อนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
จิตวิทยาและการแนะแนว 
 2. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาการตลาด 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  อนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการตลาด 
 3. นายอัคคกร  ไชยพงษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
สังกัดคณะนิติศาสตร์  อนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่  7  มนีาคม  พ.ศ.  2559  มีมติเห็นชอบ                 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน 3 คน ได้แก่ 

1. นายสมเจตน์  ผิวทองงาม  แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
จิตวิทยาและการแนะแนว 
 2. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการตลาด 
 3. นายอัคคกร  ไชยพงษ์  แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 มติที่ประชุม 
 1. อนุมัติแต่งต้ัง  นายสมเจตน์  ผิวทองงาม  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา                  
จิตวิทยาและการแนะแนว  ต้ังแต่วันที่  22  พฤษภาคม  2558   

2. อนุมัติแต่งต้ัง นายณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา                  
การตลาด  ต้ังแต่วันที่  15  กรกฎาคม  2558 

3. อนุมัติแต่งต้ัง นายอัคคกร  ไชยพงษ์  ใหดํ้ารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา                       
นิติศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  3  กุมภาพันธ์  2557 
 

 4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา 
         ปีการศึกษา  2559 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
พ.ศ. 2547  ในส่วนของการให้การศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู  และเพ่ือให้การรับนักศึกษาระดับบัณฑิต                 
ศึกษา  ปีการศึกษา 2559  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติ                  
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และ                      
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา   
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2559  เสนอสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 2/259  เมื่อวันที่  7  มนีาคม  พ.ศ.  2559 พิจารณาแล้ว                    
และสภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแผนการรับนักศกึษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1                    
ปีการศึกษา  2559  จํานวน  320  คน  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559   
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559   
จํานวน  320  คน 
 

4.2.8 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยมาตรฐานภาระ 
        งานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผูช้่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ 
        ศาสตราจารย์  พ.ศ.  .... 
ด้วยประกาศคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตรฐาน                      

ภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ                    
ศาสตราจารย์  พ.ศ.  2558 ได้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารง                  
ตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2551 โดยกําหนด 
มาตรฐานภาระงานใหม่ และกําหนดให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับว่าด้วยการกําหนดภาระงาน                  
ของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว 
 สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  12  มกราคม  พ.ศ.  2559  ได้มีมติ                      
อนุมัติ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้                    
ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ....  
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  26  
มกราคม  2559  ได้พิจารณาแก้ไขและมีมติให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                          
ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์                 
และศาสตราจารย์  พ.ศ.  .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                   
ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์                 
และศาสตราจารย์  พ.ศ.  .... ออกใช้บังคับต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรตรวจสอบกรณีภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืนให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง                
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของความในข้อ 10 ของร่างข้อบังคับอีกคร้ัง 
 3. ปรับปรุงตารางแสดงเหตุผลโดยเพ่ิมเหตุผลในการแก้ไขหรือยกเลิกร่างข้อบังคับเดิมด้วย 
 มติที่ประชุม 
 มอบคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                         
สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                         
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  .... และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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4.2.9 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย  
 ตามท่ีได้มี “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559” แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ               
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่  2  เมษายน  2555  ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
จึงมีผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน  
2555 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยด้วย 
 เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย                      
สอดคล้องกับประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื่อ แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ                    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉบับลงวันที่  29  กุมภาพันธ์   2559  และเพ่ือรวบรวมประกาศ/                          
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการแต่งต้ังคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยแต่ละคณะ  
กรรมการมาไว้ในประกาศฉบับเดียวกัน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ                    
ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน 
 3. คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
 4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ 
 มติที่ประชุม 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติให้ยกเลิกประกาศ/คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่แต่งต้ัง 
คณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมาทั้ง 4 ชุด และเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการของสภา 
มหาวิทยาลัยใหม่  ดังน้ี 

 1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  (1) นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
  (2) นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 
  (3) รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  (4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
  (5) อธิการบดี  หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการ 
  (6) ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16(3) แห่ง กรรมการ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   พ.ศ. 2547  
  (7) อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  (8) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
  (9) หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (10) ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (11) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (12) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  หน้าที่   
  1. ดําเนินการให้มีการจัดทําและพิจารณาเสนอร่างนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนโยบาย 
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน   
ของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
  2. ดําเนินการให้มีการจัดทําและหรือพิจารณาเสนอร่างแผนงาน/โครงการที่เก่ียวเน่ืองกับนโยบาย
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย  
  3. เสนอความเห็นเก่ียวกับการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการจัดทํา                        
ร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคบัของสภามหาวิทยาลัย 
  4. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ดังน้ี 
  (1) นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
  (2) รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 
  (3) อธิการบดี  หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการ 
  (4) ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16(3) แห่ง กรรมการ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   พ.ศ. 2547  
  (5) ผศ.สุรินทร์  สมณะ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  (6) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
  (7) หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (8) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (9) ผู้อํานวยการกองคลัง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (10) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่    
  1. ดําเนินการให้มีการจัดทําและพิจารณาเสนอร่างนโยบายการเงิน งบประมาณและทรพัย์สิน
ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน                   
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
  2. ดําเนินการให้มีการจัดทําและหรือพิจารณาเสนอร่างแผนงาน/โครงการที่เก่ียวเน่ืองกับ                  
นโยบายการเงินงบประมาณและทรัพย์สินที่จะต้องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย  
  3. เสนอความเห็นเก่ียวกับการออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับการเงิน งบประมาณ                    
และทรัพย์สินต่อคณะกรรมการจัดทําร่าง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย 
  4. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

3. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ดังน้ี 
  (1) นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
  (2) รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธานกรรมการ 
  (3) ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  (4) อธิการบดี  หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการ 
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  (5) ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16(3) แห่ง กรรมการ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   พ.ศ. 2547  
  (6) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
  (7) ดร.พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ  
  (8) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
  (9) หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
    และผู้ช่วยเลขานุการ 
  (10) นิติกรมหาวิทยาลัย 1 คน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (11) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่    
  1. พิจารณาและจัดทําร่างกฎ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับ 
  2. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

4. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ดังน้ี 
  (1) ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
  (2) ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 
  (3) ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  (4) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการ 
  (5) รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์ กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16(3) แห่ง กรรมการ 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   พ.ศ. 2547  
  (6) ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  (7) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
  (8) หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (9) ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (10) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที่    
  1. ดําเนินการให้มีการจัดทําและพิจารณาเสนอร่างนโยบายพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการติดตาม    
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายการพัฒนาวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
  2. ดําเนินการส่งเสริมใหม้ีการจัดทําและหรอืพิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกับแผนงาน/โครงการพัฒนา
วิชาการโดยเฉพาะการพัฒนาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
  3. เสนอความเห็นเก่ียวกับการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับการพัฒนางาน
วิชาการต่อคณะกรรมการจัดทําร่าง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย 
  4. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

4.2.10 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรการศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธาน ี
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมือ่วันที่  22  มกราคม  พ.ศ.  2553                

ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้นําการจัดการศึกษา  และสํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว   
เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2553  
 ขณะนี้หลักสูตรดังกล่าวไม่มีการรับนักศึกษาแล้วจึงเข้าเกณฑ์การปิดหลักสูตรตามท่ีคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษา  และมหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจงึได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการปิดหลักสูตร
ตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดผ่านคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามข้ันตอน                     
ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมือ่วันที่ 3 มีนาคม 2559 
มอบคณะครุศาสตร์ดําเนินการปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้นําการจัดการศึกษา 
เน่ืองจากไม่มีการรับนักศึกษา 
 2. สภาวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที่ 2/2559  เมื่อวันที่  7  มีนาคม  พ.ศ.  2559 มมีติเห็นชอบ 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้นําการจัด
การศึกษา  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะ                  
ผู้นําการจัดการศึกษา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 มติที่ประชุม 

อนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําการจัดการศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัย               
เสนอ  ทั้งน้ี  คณะกรรมการประจําหลักสูตรต้องดูแลนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาใหส้ําเร็จการศึกษา 
 

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      (1) พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี                             
 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2554  ตามคําสัง่               
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที ่ 31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของ                 
สภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   
อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ                     
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ                         
ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554   ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี                    
และระดับอนุปริญญา 
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่  15  มีนาคม 
พ.ศ. 2559 มมีติเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 38 คน 
 สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2559  เมื่อวันที่  7  มนีาคม  พ.ศ.  2559  มีมติเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  44  คน  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 1. ดร.พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตว่าดุษฎีนิพนธ์เรื่องรูปแบบ                              
การจัดการของโรงเรียน อสม. : กรณีโรงเรียน อสม. บ้านสี่แยกสวนป่า  ผลการวิจัยที่ได้มาไม่สะท้อน                        
ถึงภาวะผู้นําการจัดการศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ใหม่  และขอบเขตงานวิจัยไม่เหมาะสมในระดับ                      
ปริญญาเอก  และวิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน                           
ห้วยเรียน ตําบลเสวียต  อําเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยไม่พบว่าเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างไร   
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 2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาควรเข้าไปกํากับตรวจสอบเริ่มต้ังแต่การทําโครงร่างการวิจัย                    
(Proposal)   

3. จากผลการประเมินตามบัญชีรายช่ือดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ที่เสนอขออนุมัติให้ปรญิญา                       
บัณฑิตวิทยาลัยไม่ควรใช้ผลการประเมินในระดับ Excellent โดยควรจําแนกผลการประเมินเป็นระดับ                     
ดีมาก (Very good) ดี (Good) ผ่าน (Pass)  ตก (Fail)  เป็นต้น  และหากให้ผลการประเมินในระดับ 
Excellent  ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวาสารวิชาการ กลุ่มที่ 1 
 4. มหาวิทยาลยัควรจัดเวทีการประชุมทางวิชาการให้นักศึกษาแผน ข ได้นําเสนอผลงาน                          
การค้นคว้าอิสระ 

มติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  38  คน  และระดับบัณฑิต                    

ศึกษา  จํานวน  44  คน  ดังน้ี 
(1)  ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   จํานวน     1 คน 
(2)  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    21 คน 
(3)  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จํานวน    15 คน 
(4)  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน     4 คน 
(5)  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    2 คน 
(6)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน     1 คน 
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
5.1 เพื่อทราบการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงาน 
      บุคคลสําหรับบคุลากรเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  26  มกราคม  

2559  ได้มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล                  
สําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  และในการประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่  23  
กุมภาพันธ์  2559  ในระเบียบวาระที่ 3.2.1 (1) ได้มมีติเห็นชอบให้เปลี่ยนช่ือ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เป็น
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ….  และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ “ใหม้หาวิทยาลัยบันทึกเจตนารมณ์ในท้ายข้อบังคับ              
ในหมายเหตุว่า ‘ข้อบังคับน้ีไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน’ ” น้ัน  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการให้ที่ปรึกษางานด้านกฎหมายดําเนินการ                    
ให้มีความดังกล่าวในหมายเหตุในท้ายของข้อบังคับดังกล่าวแล้ว  จึงแจง้สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ   
 

5.2 เพื่อทราบการอนุมัติใหป้ริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ออกกําหนดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ                    

และแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1                   
ปี พ.ศ. 2559 โดยจะรับสมัครสอบแข่งขันในระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน  2559 (ตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว5881 ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2558) และเพ่ือประโยชน์                  
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ในการใช้สิทธ์ิสมัครเข้ารับราชการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบ                
ให้มหาวิทยาลยัทําหนังสือเวียนถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเพ่ือที่
มหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับ “ใบ     
ประกอบวิชาชีพครู” เพ่ือใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็น                   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งครูผู้ช่วยต่อไป 

สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้ันตอนและแจ้งเวียนให้                       
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาครศุาสตรบัณฑิตสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา                      
ในปีการศึกษา  2558  โดยเร็ว  และแจ้งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป  
 มหาวิทยาลัย ฯ  ได้เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  (กบว.)  เห็นชอบให้เสนอสภา                        
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  เมือ่วันที่  8  มีนาคม  พ.ศ.  2559  และได้ทาํหนังสือเวียน                  
ถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปรญิญาครศุาสตรบัณฑิต จํานวน 849 คนแล้ว สภามหาวิทยาลัย                    
จึงมีมติอนุมัติให้ปริญญาครศุาสตรบัณฑิต จํานวน 849  คน  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2559  เรียบร้อย                   
แล้วจึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 5.3 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม         
               การศึกษาสําหรบันักศึกษาระดับปริญญาตร ีโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาค  
               บัณฑิต  พ.ศ. 2559 

ตามท่ีคณะนิติศาสตร์ได้จัดการศึกษาสําหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษา 
นิติศาสตร์  ภาคบัณฑิต  เพ่ือมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มคีวามรอบรู้กฎหมาย ทั้งในภาคทฤษฎีและใน
ภาคปฏิบัติให้สามารถที่จะออกไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแขนงต่างๆ ได้ โดยฝึกฝนให้นักศึกษา                    
สามารถใช้วิชากฎหมายให้ถูกต้องแก่กรณี รูจ้ักใช้เหตุผล เข้าใจในตัวบทกฎหมาย ทั้งในการตีความ                
และเจตนารมณ์ของกฎหมาย  และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2559                         
มีมติอนุมัติแผนการรับนักศึกษานิติศาสตร์  ภาคบัณฑิต  รุ่นที่ 8  จํานวน  40  คน  และมอบคณะนิติศาสตร์
จัดทํา “ร่าง” ประกาศฯ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศกึษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับ                   
ปริญญาตรี  โครงการจัดการศึกษา ภาคบัณฑิต   
 คณะนิติศาสตร์เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศกึษาระดับ                 
ปริญญาตรีโครงการจัดการศึกษาภาคบัณฑิต ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556  และออกประกาศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาภาคบัณฑิต  พ.ศ.  2559  โดยให้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย                         
ภาคเรียนละ  16,000  บาท  ในกรณทีี่ลงทะเบียนหน่วยกิตเกินครึ่ง  ให้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาใน                    
อัตราภาคเรียนละ 8,000  บาท  และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเทียบโอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและ                      
หมวดวิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืปริญญาโทมาแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 14 มีนาคม 2559                
อาศัยอํานาจตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553 ขอ้ 5.3  จึงมีมติเห็นชอบออกประกาศ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต  พ.ศ. 2559  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต                   
พ.ศ. 2559 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ   
 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 พิจารณาโครงการหารอืความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 
               กลุ่มสแกนดิเนเวีย 
 ด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 2547  มาตรา 18  สภามหาวิทยาลัย               
มีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอํานาจและหน้าที่กําหนด
นโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการ                   
แก่สังคม  การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                
และทรัพยากรธรรมชาติ  การออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับของมหาวิทยาลัย การกํากับมาตรฐาน                      
การศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย                 
เป็นต้น  ดังน้ันการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า                  
ทางด้านการศึกษาและการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย  จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะเพ่ิมประสบการณ์               
มาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายวิสัยทัศน์เพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย   
 มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา “โครงการหารือความร่วมมือทางวิชาการ                    
กับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย” ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มิถนุายน  
2559  ณ  ราชอาณาจักรสวีเดน  ราชอาณาจักรนอร์เวย์  และราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบโครงการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 

 6.2 ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์  ยกเรื่องมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการ                 
ประชุม ครั้งที ่2/2559 เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2559 เรื่องอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี                       
จํานวน  29  คน  ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าในขณะอนุมัติน้ันได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ                               
แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  ทัง้น้ี  ให้มผีลนับแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์                            
2559 เป็นต้นไป  กรณีมีปัญหาเรื่องความชอบของมติ  ในวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2559 ดังกล่าว 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังกรรมการสภา                          
มหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิชุดใหม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมในวันดังกล่าวมติที่ประชุมจึงไม่มีผลบังคับ แต่เน่ืองจากกรรมการ                       
สภามหาวิทยาลัยชุดเดิมไม่ทราบวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  แต่งต้ังกรรมการสภา                  
มหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิชุดใหม่มผีลต้ังแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์  2559 เป็นต้นไป  กรณีถือว่า 
ได้กระทําการไปโดยสุจริตและเพ่ือผลประโยชน์ของนักศึกษาซึ่งจบการศึกษาตามหลักสตูร ดังน้ัน 
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เพ่ือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา  จึงมีมติให้การประชุมในวันดังกล่าวสิ้นผล และมีมติ                           
ใหม่ในวันน้ีใหอ้นุมัติปริญญาให้นักศึกษาดังกล่าว  โดยให้มีผลย้อนหลังไปต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์  
2559 
      

 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งที่ 4/2559  ในวันอังคาร ที่  26  เมษายน  พ.ศ.  2559   
เวลา 13.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                   ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


